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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
4352.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ТТК БАНКА АД
СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите на ТТК Банка АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот
бр.02-3314/21 од 17.11.2020 година, донесена од
Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана
на 17.11.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10118/1
29 декември 2020 година
Скопје

4370.

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4353.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 декември 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите на Попова Кула АД Демир Капија во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр.02-3314/20 од 17.11.2020 година, донесена
од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на 17.11.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10118/2
29 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4354.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА МАКСТИЛ АД
СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите на Макстил АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот
бр.02-3314/19 од 17.11.2020 година, донесена од
Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана
на 17.11.2020 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10118/3
29 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4355.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите на Македонски Телеком АД
Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со
одземен имот бр.02-3314/18 од 17.11.2020 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на 17.11.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10118/4
29 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4356.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ХАЛКБАНК АД
СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите на Халкбанк АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот
бр.02-3314/17 од 17.11.2020 година, донесена од
Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана
на 17.11.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10118/5
29 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4357.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА УГОТУР АД
СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите на Уготур АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот
бр.02-3314/16 од 17.11.2020 година, донесена од
Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана
на 17.11.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10118/6
29 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4358.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ
АД ПРИЛЕП ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите на Тутунски комбинат АД Прилеп во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот бр.02-3314/15 од 17.11.2020 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана на 17.11.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10118/7
29 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4359.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15,1 48/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 декември 2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА РЖ УСЛУГИ АД
СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ХРМ) АД СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите на РЖ Услуги АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот
бр.02-3314/13 од 17.11.2020 година, донесена од
Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана
на 17.11.2020 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите на Арцелормиттал Скопје (ХРМ)
АД Скопје АД Скопје во сопственост на Агенцијата за
управување со одземен имот бр.02-3314/11 од 17.11.2020
година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата, на
седницата одржана на 17.11.2020 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10118/8
29 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4360.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15,148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ГРАНИТ АД
СКОПЈЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите на Гранит АД Скопје во сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот
бр.02-3314/12 од 17.11.2020 година, донесена од
Управниот одбор на Агенцијата, на седницата одржана
на 17.11.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10118/9
29 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4361.
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 декември 2020 година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10118/10
29 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4362.
Врз основа на член 19 точка 11) алинеја 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11,
251/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана, на 29 декември 2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ЗОНИТЕ
ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОДБРАНАТА И ЗОНИТЕ ВО
КОИ СЕ ОГРАНИЧУВА СЛОБОДАТА НА ДВИЖЕЊЕТО, ПРЕСТОЈОТ ИЛИ НАСЕЛУВАЊЕТО
Член 1
Со оваа одлука се определуваат објектите и зоните
од значење за одбраната и зоните во кои се ограничува
слободата на движењето, престојот или населувањето.
Член 2
Како објекти и зони од значење за одбраната на Република Северна Македонија се сметаат објектите и зоните кои се посебно уредени за потребите на одбраната
или се предвидува нивно уредување (во натамошниот
текст: објекти и зони), а со чие откривање би можеле
да настанат штетни последици за одбраната и безбедноста на земјата и нејзините граѓани.
Како објекти и зони од значење за одбраната се
сметаат и објектите и зоните кои се наоѓаат на подрачјето на територијата на Република Северна Македонија, за кое е прогласено постоење на кризна состојба,
а во која учествува дел од Армијата на Република Северна Македонија врз основа на акт донесен согласно
со закон.
Член 3
Објекти и зони од значење за одбраната се објектите и зоните предвидени и наменети за:
- сместување и работа на органите на државната
власт во воена состојба,
- работа на радио-телевизиската мрежа во воена
состојба,
- складирање на материјалните резерви за снабдување на вооружените сили,
- промет и производство на предмети за вооружување и воена опрема,
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- дисперзија и дислокација на културни и историски
богатства и знаменитости, злато, пари и хартии од
вредност и
- потребите на Армијата на Република Северна Македонија.
Член 4
Прегледот на објектите и зоните од значење за одбраната утврден од страна на министерот за одбрана е
составен дел на документите на Планот за одбрана.
Член 5
Објектите и зони од значење за одбраната се заштитуваат со следните мерки на безбедност и заштита:
- поставување на знаци за забрана за набљудување
и снимање, запирање, паркирање и други соодветни сообраќајни знаци на делот од јавниот пат во близина на
објектите односно зоните;
- контрола на режимот на движење и престој на лица кои не се постојано вработени во истите;
- постапка на вработените во односите со странски
физички и правни лица;
- физичко обезбедување;
- поставување на електронски уреди и други средства за заштита;
- маркирање од набљудување од земја и воздух;
- постојана безбедносна обука, воспитување и информирање на вработените, како и на лицата задолжени за обезбедување и
- заштита на техничката и друга документација и
податоци кои се однесуваат на објектите и зоните.
Член 6
Зоните во кои се ограничува слободата на движењето, престојот или населувањето се делови од територијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Републиката), од значење за одбраната.
Член 7
Зоните во кои се ограничува слободата на движењето, престојот или населувањето се:
- зона 1 – Серта - подрачјето ограничено со селата
Хаџи Реџепли, Чардак, Џидимирци, Мушанци, Цреша
до коритото на реката Брегалница и стрелиштето Пенуш;
- зона 2 – Пеколник - подрачјето ограничено со селата Здуње, Тажево, Борова Брезница и Долна Белица;
- зона 3 на делницата село Рaстеж – село Здуње –
брана „Козјак“ од патниот правец Скопје – Македонски Брод бр. 609;
- зона 4 на делницата село Старавина – село Витолиште – село Рожден од патниот правец Битола – Кавадарци бр. 702;
- зона 5 на делницата село Извор (Кичевски) „Јама“
– „Бошков мост“ од патниот правец Кичево – Дебар;
- зона 6 на делницата село Галичник – село Росоки,
крак за село Селце бр. 613;
- зона 7 на делницата Битола – село Нижеполе – село Љубојно;
- зона 8 – Ивање – брана „Козјак“ – Венец;
- зони во кои се наоѓаат главните постројки и објекти за снабдување со вода на поголемите населени места и градови и
- зони во кои се наоѓаат брани и други објекти на
електростопанството и на хидро-мелиоративните системи.
Координатите на просторите со кои се определуваат зоните од став 1 на овој член, претставуваат податоци од значење за одбраната и се составен дел на документите на Планот за одбрана.
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Член 8
Зоните од член 7 од оваа одлука, се заштитуваат со
следните мерки на безбедност и заштита:
- поставување на знаци за забрана за движење,
престој или населување;
- контрола на режимот на движењето, престојот и
населувањето;
- физичко обезбедување;
- поставување на електронски уреди и други средства за заштита;
- заштита на техничката и друга документација и
податоци.
Физичкото обезбедување на зоните од член 7 од
оваа одлука, го организира и спроведува Министерството за внатрешни работи во соработка со Министерството за одбрана.
Член 9
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука,
престануваат да важат Одлуката за определување на објектите и зоните од значење за одбраната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/03 и 68/16) и Одлуката за определување на зоните во кои се ограничува
слободата на движењето, престојот или населувањето
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/03).
Член 10
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44 - 11860/1
29 декември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

4363.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19)
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари – патнички моторни возила и
тоа:
- Марка Тојота, тип Авенсис, работна зафатнина на
моторот1587 cm3, бензин, со регистарски број SK-294КC, број на шасија SB153ABN00E080454,број на мотор: 4АU574002, година на производство: 2000, боја на
каросеријата: 76 металик црвена;
- Марка Пежо, тип 307 XR 2.0 HDI, со регистарски
број: SK-195-KО, број на шасија: VF33CRHYB82041101,
број на мотор:10DYDR3020823, година на производство: 2001, боја на каросеријата: 91/ металик темносина;
- Марка Форд, тип Фиеста, работна зафатнина на
моторот 1299cm3,бензин, со регистарски број SK-664KЈ, број на шасија: WF0AXXGAJA1J09052, број на мотор: 109052, година на производство: 2001, боја на каросерија: 01/бела;
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- Марка Мерцедес, тип А-140, работна зафатнина
на моторот 1397 cm3, бензин, со регистарски број SK1290-AC, број на шасија WDB1680311J037142, број на
мотор:166940/30038021, година на производство:1998,
боја на каросерија: 01/бела;
- Марка Опел, тип Астра 2.0DI, дизел, со регистарски
број SK-245-PH, број на шасија WOLOTGF35X8149413,
број на мотор:X20DTL/17438156, година на производство:1999, боја на каросерија: 7F/металик сива;
- Марка Хјундаи, тип Акцент, работна зафатнина на
моторот 1341 cm3, бензин, со регистарски број SK-540SR, број на шасија KMHCG51FP1U100827, број на мотор: G4EAY978569, година на производство: 2001, боја на каросерија: 8C/светлокафена.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република
Северна Македонија.
Член 3
Министерот за транспорт и врски склучува договор
со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44 - 11943/1
29 декември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________

4365.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 161/19), а во
врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко
планирање („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 32/20), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 29 декември
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКA ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г4-СТОВАРИШТЕ КО
ДОЛНО СЕДЛАРЦЕ, ОПШТИНА БРВЕНИЦА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичкa планска документација за
изградба на објект со намена Г4-стовариште КО Долно
Седларце, Општина Брвеница.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со површина од 3.473 м2 ги има
следните катастарски индикации:

4364.
Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 декември 2020 година, донесе
OДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СО СЕДИШТЕ ВО ШТИП

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 1
Се дава согласноcт Данела Арсовска да се именува
за почесен конзул на Република Унгарија во Република
Северна Македонија со седиште во Штип
и јурисдикционо подрачје во опфат на Источниот
Регион на Република Северна Македонија.

Бр. 44 – 12785/1
29 декември 2020 година
Скопје

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

4366.
Врз основа на член 30 став (3) и член 30-а став (2)
од Законот за данокот на додадена вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99,
8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09,
133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14,
112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16,
198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19, 124/19, 275/19 и 267/20) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 29 декември 2020 година, донесе

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44 - 12773/1
29 декември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.
__________
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ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ
КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА
ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
8.

0307

9.

0308

Член 1
Со оваа одлука поблиску се определуваат добрата и
услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност, согласно член 30 ставови (1)
и (2) и член 30-а став (1) од Законот за данокот на додадена вредност (во натамошниот текст: Закон).
Член 2
(1) Повластената стапка на данокот на додадена
вредност во смисла на член 30 од Законот се применува врз прометот и увозот на:
1. Производи за човечка исхрана кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред.
бр.
(1)

Глава/
тарифен
број/
подброј/
ознака
(2)

1.

Глава 2

2.
3.

0301
0302

4.

0303

5.

0304

6.

0305

7.

0306

Наименување на стоките според
Номенклатурата на царинската
тарифа
(3)
Месо и други кланични производи за
јадење
Риби, живи
Риби, свежи или разладени, освен
рибини филети и друго рибино месо
од тар. број 0304
Риби, замрзнати, освен рибини
филети и друго рибино месо од тар.
број 0304
Рибини филети и друго рибино месо
(немелено или мелено), свежо,
разладено или замрзнато
Риби, сушени, солени или во
саламура; чадена риба, вклучувајќи и
готвени риби пред или во текот на
процесот на чадење; брашно, прав и
пелети од риба, погодни за човечка
исхрана
Черупкари со черупка или без
черупка, живи, свежи, разладени,
замрзнати, исушени, посолени или во
саламура; черупкари со черупка или
без черупка чадени, варени или
неварени пред или за време на
процесот на чадење; черупкари, во
черупка, парени или варени во вода,
неразладени или разладени,

10. 0401

11. 0402

12. 0403

13. 0404

14. 0405
15. 0406
16. 0407 21
0407 29
0407 90

замрзнати, исушени, солени или во
саламура; прав, брашно и пелети од
черупкари, погодни за човечка исхрана
Мекотелци со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени,
замрзнати, сушени, солени или во
саламура; чадени мекотелци со
черупка или без черупка, варени или
неварени пред или за време на
процесот на чадење; прав, брашно и
пелети од мекотелци, погодни за
човечка исхрана
Водни без'рбетници освен черупкари
и мекотелци, живи, свежи, разладени,
замрзнати, сушени, солени или во
саламура;чадени водни без'рбетници
освен черупкари и мекотелци, варени
или неварени пред или за време на
процесот на чадење; прав, брашно и
пелети од водни без'рбетници освен
черупкари и мекотелци, погодни за
човечка исхрана
Млеко и павлака, неконцентрирани и
без додаден шеќер или други материи
за засладување
Млеко и павлака, концентрирани или
со додаден шеќер или други материи
за засладување
Маштеница, кисело млеко, павлака,
јогурт, кефир и друго ферментирано
или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани
или со содржина на додаден шеќер
или други материи за засладување
или ароматизирани или со додадено
овошје, јатчесто овошје или какао
Сурутка, концентрирана или неконцентрирана или со додаток на шеќер
или други материи за засладување;
производи што се состојат од природни состојки на млеко со додавање
или без додавање на шеќер или други
материи за засладување, на друго
место неспомнати ниту опфатени
Путер и други маснотии и масла
добиени од млеко; млечни премази
Сирење и урда
Други свежи јајца, освен за приплод

17. 0408 11 80 00 Сушени жолчки
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18. 0408 19 81 00 Течни жолчки
19. 0408 19 89 00 Други, вклучувајќи замрзнати
20. 0408 91 80 00 Други живински и птичји јајца,
сушени
21. 0408 99 80 00 Други живински и птичји јајца
22. 0409
Природен мед
23. 0410
Јастиви производи од животинско
потекло, на друго место неспомнати
ниту опфатени
24. 0504
Црева, бабулиња и желудници од
животни (освен од риби), цели или во
парчиња, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или
чадени
25. 0701 90 50 00 Компир свеж или разладен, млад, од
1 јануари до 30 јуни, освен за сеидба
26. 0701 90 90 00 Друг компир свеж или разладен,
освен за сеидба
27. 0702
Домат, свеж или разладен
28. 0703 10 11 00 Кромид во низи, свеж или разладен,
освен за сеидба
29. 0703 10 19 50 Кромид свеж или разладен, од 1
април до 30 септември, освен за
сеидба
30. 0703 10 19 90 Кромид свеж или разладен, од 1
октомври до 31 март, освен за сеидба
31. 0703 10 90 00 Алма свежа или разладена
32. 0703 20 00 90 Лук свеж или разладен, освен за
сеидба
33. 0703 90 00 90 Праз и други лукови свежи или
разладени, освен за сеидба
34. 0704
Зелка, карфиол, келераба, кељ и
сличен зелковиден зеленчук за
јадење, свежи или разладени:
35. 0705
Салата (lactuca sativa) и цикорија
(Cichorium spp.), свежи или
разладени:
36. 0706
Моркови, бросква или репка
угарница (бела репка), цвекло, целер,
коренаш, 'рдокви и сличен коренест
зеленчук за јадење, свеж или
разладен
37. 0707
Краставици и корнишони, свежи или
разладени
38. 0708
Мешунест зеленчук во мешунки или
зрно, свеж или разладен
39. 0709 20
Шпаргли, свежи или разладени
40. 0709 30
Модар патлиџан, свеж или разладен
41. 0709 40
Целер, освен целер коренаш, свеж
или разладен
42. 0709 51
Печурки за јадење од видот Agaricus,
свежи или разладени
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43. 0709 59
Други печурки
44. 0709 60 10 00 Слатки пиперки, свежи или
разладени
45. 0709 60 99 10 Пиперки од родот Capsicum или од
родот Pimenta од 15 мај до 14
ноември, свежи или разладени
46. 0709 60 99 90 Пиперки од родот Capsicum или од
родот Pimenta од 15 ноември до 14
мај, свежи или разладени
47. 0709 70
Спанаќ, новозеландски спанаќ и
лобода, свежи или разладени
48. 0709 91 00 00 Артичоки, свежи или разладени
49. 0709 92 90 00 Маслинки
50. 0709 93
Тикви, тиквичи и бундеви (Cucurbita
spp.)
51. 0709 99
Друг зеленчук, свеж или разладен.
52. 0710
Зеленчук (неварен или варен на пареа
или во врела вода), замрзнат
53. 0712 20
Кромид, сушен
54. 0712 31
Печурки за јадење од видот Agaricus,
сушени
55. 0712 32
Јудино уво (Auricularia spp.), сушени
56. 0712 33
Желатинозна леденка (Tremella spp.)
57. 0712 39
Друг зеленчук, сушен
58. 0712 90 05 00 Компири сушени, сечени или
несечени или во тенки листови, но
понатаму необработени
59. 0712 90 19 00 Пченка шеќерец (Zea mays var.
saccharat), освен за сеидба
60. 0712 90 30 00 Домати, сушени
61. 0712 90 50 00 Моркови, сушени
62. 0712 90 90 00 Друг зеленчук, сушен
63. 0713 10 90 10 Сушен грашок (Pisum sativum), за
човечка употреба
64. 0713 20
Солен сушен грашок (Garbanzos)
65. 0713 31
Грав сушен од видот Vigna mungo (L)
Hepperli или Vigna Radiata (L)
Wilczek
66. 0713 32
Грав ситен црвен сушен (Adzuki)
(Phaseolus) или (Vigna angularis)
67. 0713 33 90 00 Грав обичен сушен (Phaseolus
vulgaris), освен за сеидба
68. 0713 34 00 00 Bambara грав (Vigna subterranea или
Voandzeia subterranean)
69. 0713 35 00 00 Cowpea грашок (Vigna unguiculata)
70. 0713 39
Друг грав сушен (Vigna spp.,
Phaseolus spp.)
71. 0713 40 00 90 Сушена леќа, освен за сеидба
72. 0713 50
Боб сушен (Vicia faba var, major) и
коњски боб сушен (Vicia faba var
equina, Vicia faba rav. minor)
73. 0713 60 00 90 Голубски грашок (Cajanus
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cajan):Друго
74. 0713 90 00 90 Друг сушен мешунест зеленчук,
освен за сеидба
75. 0714
Маниока, арорут, салеп, ерусалемски
артичоки, сладок компир и слични
корења и грутки со висока содржина
на скроб или инулин, свежи, разладени, замрзнати или сушени, цели
или режани или во форма на пелети;
срцевина од саго дрво
76. Глава 8
Овошје и јатчесто овошје за јадење;
кори од агруми или од дињи и
лубеници
77. 0902
Чај, неароматизиран или ароматизиран
78. 0903
Мате-чај
79. 0904
Пипер од родот Пипер; сушена или
кршена или мелена пиперка од родот
Capsicum или од родот Pimenta
80. 0905
Ванила
81. 0906
Цимет и цвет од циметово дрво
82. 0907
Каранфилче (цели плодови, пупки и
дршки)
83. 0908
Мушкатен орев, мацис и кардамом
84. 0909
Семе од анис, бадијан, анасон, коријандер, ким или кумин; бобинки од
смрека
85. 0910
Исиот, шафран, куркума, мајчина
душица, ловоров лист, кари и други
мирудии
86. 1001 19 00 00 Тврда пченица, освен за сеидба
87. 1001 99 00 00 Друг пир, обична пченица и
наполица, освен за сеидба
88. 1002 90 00 00 'Рж, освен за сеидба
89. 1003 90 00 90 Јачмен, освен за сеидба, освен
пиварски и добиточен
90. 1004 90 00 00 Овес, освен за сеидба
91. 1005 90 00 00 Пченка, освен за сеидба
92. 1006 10 30 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба,
етивиран (Parboiled), со кружни зрна
93. 1006 10 50 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба,
етивиран (Parboiled), со средни зрна
94. 1006 10 71 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба,
етивиран (Parboiled) со долги зрна, со
однос должина/широчина поголем од
2, но помал од 3
95. 1006 10 79 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба,
етивиран (Parboiled), со долги зрна,
со однос должина/широчина еднаков
или поголем од 3
96. 1006 20
Ориз, лупен (костенлив)
97. 1006 30
Ориз, полубланширан или
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98. 1006 40
99. 1007 90 00 00
100. 1008 40 00 90
101. 1008 50 00 90
102. 1008 60 00 00
103. 1008 90 00 90
104. 1101
105. 1102
106. 1103 11
107. 1103 13
108. 1103 19
109. 1104

110. 1105
111. 1106

112. 1201 90 00 00
113. 1202 41 00 00
114. 1202 42 00 00
115. 1203 00 00 00
116. 1204 00 90 00
117. 1205 10 90 00

118. 1205 90 00 00
119. 1206 00 91 00
120. 1206 00 99 00
121. 1207 10 00 00
122. 1207 29 00 00
123. 1207 30 00 00
124. 1207 40 90 00
125. 1207 50 90 00
126. 1207 60 00 00

бланширан, полиран или неполиран
или глазиран
Кршен ориз
Сорго во зрно, освен за сеидба
Фонио
Kиноа
Тритикале
Други жита, освен за сеидба
Брашно од пченица или наполица
Брашно од жита, освен од пченица
или наполица
Јарма и гриз од пченица
Јарма и гриз од пченка
Јарма и гриз од други жита
Жита во зрно поинаку обработени (на
пр: лупени, валани во лушпи, перлирани, обрежани или гмечени), освен
ориз од тар. број 1006; никулци од
жита, цели, валани, во лушпи или
мелени
Брашно, гриз, прав, лушпи, гранули и
пелети од компир
Брашно, гриз и прав од сушен мешунест зеленчук што се распоредува во
тар. број 0713, од саго-корења или
кртоли што се распоредуваат во тар.
број 0714 или од производите на
Глава 8
Соја во зрно, вклучувајќи кршена или
дробен, освен за седиба
Кикиритки, во лушпа, освен за
сеидба
Лупени кикирики, кршени или
некршени
Копра
Семе од лен
Семиња од маслодајна репка со ниска
содржина на еручна киселина, освен
за сеидба
Семе од маслодајна репка, освен за
сеидба
Семе од сончоглед, лупени; во лушпа
со сиви и бели ленти, освен за сеидба
Друго семе од сончоглед, освен за
сеидба
Палмов орев и јатки
Семиња од памук, освен за сеидба
Семиња од рицинус, освен за сеидба
Семиња од сусам, освен за сеидба
Семиња од синап, освен за сеидба
Семе од шафраника (Carthamus
tinctorius),
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127. 1207 91 90 00
128. 1207 99 91 00
129. 1207 99 96 00
130. 1208
131. 1212

132. 1501 10 90 00
133. 1501 20 90 00
134. 1501 90 00 00
135. 1502 10 90 00

136. 1502 90 90 00

137. 1507 90 90 00
138. 1508 90 90 00
139. 1509

140. 1510 00 90 00

141. 1511 90 11 00

142. 1511 90 19 00

143. 1511 90 99 00
144. 1512 11 91 00
145. 1512 11 99 00
146. 1512 19 90 00
147. 1512 29 90 00
148. 1513 11 91 00
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Семиња од афион, освен за сеидба
Семиња од коноп, освен за сеидба
Други семиња, освен за сеидба
Брашно и гриз од маслодајни семиња
и плодови, освен од синап
Рокчиња, морски и други алги, шеќерна репка и шеќерна трска, свежи,
разладени, замрзнати или суви, вклучувајќи и мелени; голушки и јатки од
овошје и други растителни производи
(вклучувајќи корен од цикорија,
непржен, од видот Cichorium intybus
sativum), вид што првенствено се
употребува за човечка исхрана, на
друго место неспомнати ниту
вклучени
Друго сало
Друга свинска маст
Живинска маст
Маснотии од животни од видовите
говеда, овци или кози, освен оние од
тар. број 1503: Лој: Друго
Маснотии од животни од видовите
говеда, овци или кози, освен оние од
тар. број 1503: Друго: Друго
Друго соино масло
Друго масло од кикиритки
Маслиново масло и негови фракции,
пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано:
Други масла и нивни фракции, освен
сурови масла, добиени исклучително
од маслинки, пречистени или
непречистени, но хемиски немодификувани, вклучувајќи мешаници на
овие масла или фракции со масла или
со фракции од тар. број 1509:
Палмово масло и негови фракции,
цврсти фракции, освен сурово, во
пакувања со нето маса од 1 кг или
помала
Друго палмово масло и негови
фракции, цврсти фракции, освен
сурово
Друго палмово масло и негови
фракции, освен сурово
Друго масло од сончоглед
Друго масло од шафран
Масло од сончоглед или шафраника:
Друго
Друго памуково масло
Масло од кокосов орев (корпа) и

149. 1513 11 99 00

150. 1513 19 11 00

151. 1513 19 19 00

152. 1513 19 91 00

153. 1513 19 99 00

154. 1513 21 30 00

155. 1513 29 11 00

156. 1513 29 19 00

157. 1513 29 50 00

158. 1513 29 90 00

159. 1514 19 90 00
160. 1514 91 90 00

161. 1514 99 90 00
162. 1515 19 90 00

негови фракции; Сурово масло;
Друго: Во пакување со нето маса од
1кг или помала
Масло од кокосов орев (корпа) и
негови фракции; Сурово масло;
Друго: Во пакување со нето маса
поголема од 1кг
Масло од кокосов орев (копра) и
негови фракции, цврсти фракции, во
пакувања со нето маса од 1 кг или помала
Масло од кокосов орев (копра) и
негови фракции, цврсти фракции, во
пакувања со нето маса поголема од 1
кг
Масло од кокосов орев (копра) и
негови фракции, кои не се цврсти
фракции, во пакувања со нето маса
од 1 кг или помала
Масло од кокосов орев (копра) и
негови фракции, кои не се цврсти
фракции, во пакувања со нето маса
поголема од 1 кг
Масло од палмова јатка (голушка)
или палмови ореви и нивни фракции;
Сурово масло; Друго: Во пакувања со
нето маса од 1 кг или помала
Масло од палмова јатка (голушка)
или палмови ореви и нивни фракции,
цврсти фракции, во пакувања со нето
маса од 1 кг или помала
Масло од палмова јатка (голушка)
или палмови ореви и нивни фракции,
цврсти фракции, во пакувања со нето
маса поголема од 1 кг
Масло од палмова јатка (голушка)
или палмови ореви и нивни фракции,
кои не се цврсти фракции, во
пакувања со нето маса од 1 кг или помала
Масло од палмова јатка (голушка)
или палмови ореви и нивни фракции,
кои не се цврсти фракции, во
пакувања со нето маса поголема од 1
кг
Друго масло од репка
Масло од репка или масло од синап и
нивни фракции,пречистени или
непречистени, но хемиски
немодификувани; Друго; Сурово
масло; Друго
Друго масло од синап
Друго ленено масло и негови
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фракции
163. 1515 29 90 00 Друго пченкарно масло и негови
фракции
164. 1515 30 90 00 Друго рицинусово масло и негови
фракции
165. 1515 50 99 00 Друго сусамово масло и негови
фракции
166. 1515 90 11 00 Тунгово масло; масло од јојоба и
Oiticica; восок од мирта (myrtle) и
јапонски восок; нивни фракции
167. 1515 90 39 00 Друго масло од семе на тутун и
негови фракции
168. 1515 90 51 00 Други растителни масти и масла,
неиспарливи (вклучувајќи масло од
јојоба) и нивни фракции, пречистени
или непречистени, но хемиски
немодификувани; Друго; Други
масла и нивни фракции; Сурови
масла; Друго; Цврсти, во пакување со
нето маса од 1 кг или помала
169. 1515 90 59 00 Други растителни масти и масла,
неиспарливи (вклучувајќи масло од
јојоба) и нивни фракции,пречистени
или непречистени, но хемиски
немодификувани; Друго; Други
масла и нивни фракции;Сурови
масла; Друго;Цврсти во пакување со
нето маса поголемо од 1кг и течни
170. 1515 90 91 00 Други масла и нивни фракции,
цврсти, во пакувања со нето маса од
1 кг или помала
171. 1515 90 99 00 Други масла и нивни фракции,
цврсти во пакување со нето маса
поголемо од 1 кг и течни
172. 1516 10
Животински масти и масла и нивни
фракции
173. 1516 20 10 00 Хидрогенизирано рицинусиново
масло, т.н. „опал-восок“
174. 1516 20 91 00 Растителни масти и масла и нивни
фракции, во пакување со нето маса
од 1 кг или помала
175. 1516 20 96 00 Масло од семе од кикиритки, памук,
зрна на соја или семе од сончоглед;
други масла кои содржат помалку од
50% по маса на слободни масни
киселини и исклучувајќи го маслото
од палмова јатка (голушка), илипа,
кокосов орев, „colza“, семе од репка,
или масло од копаи
176. 1516 20 98 00 Други растителни масти и масла и
нивни фракции
177. 1517
Маргарин; јастиви мешаници или
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препарати од масти или масла од
животинско или растително потекло
или од фракции на различни масти
или масла од оваа глава, освен
мастите или маслата за јадење и
нивните фракции од тар. број 1516:
178. Глава 16
Преработки од месо, риби,
черупкари, мекотелци или од други
водни без'рбетници
179. 1701 91 00 00 Шеќер со додадени средства за
ароматизација или материи за
бојосување
180. 1701 99 10 00 Бел шеќер
181. 1701 99 90 00 Друг шеќер
182. 1704
Производи од шеќер (вклучувајќи
бела чоколада), без какао
183. 1805
Какао во прав, без додаден шеќер или
други материи за засладување
184. 1806
Чоколада и други прехранбени
производи што содржат какао
185. Глава 19
Производи врз база на жита, брашно,
скроб или млеко; слаткарски
производи
186. 2001
Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и
други делови на растенија за јадење,
приготвени или конзервирани во оцет
или оцетна киселина
187. 2002
Домати приготвени или
конзервирани на друг начин освен со
оцет или оцетна киселина
188. 2003
Печурки и трифли, приготвени или
конзервирани на друг начин освен во
оцет или оцетна киселина
189. 2004
Друг зеленчук приготвен или
конзервиран на друг начин освен во
оцет или оцетна киселина, замрзнат,
освен производите од тар. број 2006
190. 2005
Друг зеленчук приготвен или
конзервиран на друг начин освен во
оцет или оцетна киселина,
незамрзнат, освен производите од
тар. број 2006
191. 2006
Зеленчук, овошје, јатчесто овошје,
кори од овошје и други делови од
растенија, конзервирани во шеќер
(кандирани, суви или
кристализирани)
192. 2007
Џемови, овошни желеа, мармелади,
пиреа од овошје и јатчесто овошје и
пасти од овошје и јатчесто овошје
добиени со варење, со додавање или
без додавање на шеќер или други
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194. Глава 21
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средства за засладување
Овошје, јатчесто овошје и други
јастиви делови на растенија, поинаку
приготвени или конзервирани, со додавање или без додавање на шеќер
или други средства за засладување
или алкохол, на друго место
неспомнати или опфатени:
Разни производи за исхрана

Оцет и замена за оцет добиени од
оцетна киселина
196. 2501 00 91 00 Сол погодна за човечка исхрана

кои не се со порнографска содржина

5.

195. 2209

2. Публикации и тоа: книги, брошури и слични печатени материјали, весници и други периодични публикации, детски сликовници, книги за цртање и боење
за деца и картографски производи од секаков вид, освен публикации кои служат претежно за рекламни
цели, како и публикации со порнографска содржина,
кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред.
бр.

(1)
1.

2.

3.

4.

Глава/
тарифен
број/
подброј/
ознака

Наименување на стоките според
Номенклатурата на царинската
тарифа

(2)
(3)
4901 10 Печатени книги, брошури, летоци и
00 10
слични печатени материјали,
вклучувајќи и слободни листови,
непресвиткани или пресвиткани: кои
не се претежно за рекламни цели и
оние кои не се со порнографска
содржина
4901 99 Печатени книги, брошури, летоци и
00 10
слични печатени материјали,
вклучувајќи и слободни листови,
непресвиткани или пресвиткани: кои
не се претежно за рекламни цели и
оние кои не се со порнографска
содржина
4901 91 Речници и енциклопедии, и нивни
00 00
сериски делови што излегуваат во
продолженија
4902 10 Весници, списанија и други
00 10
периодични публикации,
илустрирани или не, со или без
реклама. Што излегуваат најмалку
четири пати неделно, кои не се
претежно за рекламни цели и оние

6.

7.

4902 90 Весници, списанија и други
00 10
периодични публикации,
илустрирани или не, со или без
реклама, други кои не се претежно за
рекламни цели и оние кои не се со
порнографска содржина
4903 00 Детски книги со слики, вклучувајќи
00 00
книги за цртање или боење, кои не се
претежно за рекламни цели
Ех. 4905 Географски и хидрографски карти
или слични карти од сите видови,
вклучувајќи, атласи, ѕидни карти,
топографски планови и глобуси,
печатени
*Кои не се претежно за рекламни
цели (кои содржат помалку од 50%
рекламна содржина) и оние кои не се
со порнографска содржина

3. Семенски и саден материјал за производство на
земјоделски растенија кои се распоредени во следниве
тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:
Глава/
Ред. тарифен број/
бр.
подброј/
ознака

Наименување на стоките според
Номенклатурата на царинската
тарифа

(1)
(2)
1. 0602 10

3.

(3)
Невжилени резници и калемгранчиња, калеми:
0602 20
Садници на јастиво овошје или
јатчесто овошје,вклучувајќи ги и
оние во форма на грмушки или
џбунови, калемени или некалемени:
0602 90 10 00 Мицелиум за печурки

4.

0602 90 20 00 Садници на ананас

5.

0602 90 30 00 Садници на зеленчук и јагоди

6.

0701 10 00 00 Компир: За сеидба

7.

0703 10 19
10

8.

0703 10 19 30 Кромид :Арпаџик

9.

0703 20 00 10 Лук: За сеидба

2.

Кромид: За сеидба
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10. 0703 90 00 10 Праз и други лукови: За сеидба

39. 1207 70 00 00 Семиња од диња

11. 0712 90 11 00 Пченка шеќерец (Zea mays var.
saccharat):Хибриди за сеидба
12. 0713 10 10 00 Грашок (Pisum sativum):За сеидба

40. 1207 91 10 00 Семе од афион: За сеидба

13. 0713 33 10 00 Грав обичен (Phaseolus vulgaris):За
сеидба
14. 0713 40 00 10 Леќа:За сеидба

42. 1209 10 00 00 Семе од шеќерна репка наменето за
сеидба:
43. 1209 21 00 00 Семе од крмни растенија: Семе од
луцерка (alfalfa) наменето за сеидба

15. 0713 60 00 10 Голубски грашок (Cajanus cajan): За
сеидба
16. 0713 90 00 10 Друг мешунест зеленчук: За сеидба
17. 1001 11 00 00 Тврда пченица: За сеидбa
Друга пченица и наполица:За
сеидба
19. 1002 10 00 00 'Рж:За сеидба

41. 1207 99 20 00 Друго маслодајно семе: За сеидба

44. 1209 22

45. 1209 23

Семе од крмни растенија: Семе од
црвена детелина (Trifolium spp. )
наменето за сеидба:
Семе од крмни растенија: Семиња
од виук наменето за сеидба:

18. 1001 91

20. 1003 10 00 00 Јачмен: За сеидба

46. 1209 24 00
00

Семе од крмни растенија: Семе од
кентаки сина трева (Poa pratenisis
L.) наменето за сеидба

47. 1209 25

Семе наменето за сеидба: Семе од
крмни растенија: Семе од 'ржна
трева (Lolium, multiflorum Lam,
Lolium perenne L.)
Семе наменето за сеидба: Семе од
крмни растенија: Друго:
Семе наменето за сеидба: Друго:
Семе од зеленчук
Семе наменето за сеидба: Друго

21. 1004 10 00 00 Овес: За сеидба
22. 1005 10

Пченка: За сеидба:

23. 1006 10 10 00 Ориз во лушпа (арпа или суров): За
сеидба
24. 1007 10
Соргово зрно: За сеидба
25. 1008 10 00 00 Елда

48. 1209 29
49. 1209 91
50. 1209 99

26. 1008 21 00 00 Просо: За сеидба
27. 1008 40 00 10 Фонио: За сеидба
28. 1008 50 00 10 Киноа: За седиба
29. 1008 90 00 10 Други жита: За сеидба
30. 1201 10 00 00 Соја во зрно : За сеидба
31. 1202 30 00 00 Кикиритки: За сеидба
32. 1204 00 10 00 Семе од лен:За сеидба

4. Ѓубрива кои се распоредени во следниве тарифни
броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:
Глава/
тарифен
Ред.
Наименување на стоките според
број/
бр.
Номенклатурата на царинската тарифа
подброј/
ознака
(1)
1.

33. 1205 10 10 00 Семиња од маслодајна репка со
ниска содржина на еручна
киселина: За сеидба
34. 1206 00 10 00 Семиња од сончоглед: За сеидба
35. 1207 21 00 00 Семиња од памук:За сеидба
36. 1207 30 00 00 Семе од рицинус: За сеидба
37. 1207 40 10 00 Семиња од сусам: За сеидба
38. 1207 50 10 00 Семиња од синап: За сеидба

(2)
Глава 31

(3)
Ѓубрива

5. Средства за заштита на растенија кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:
Глава/
тарифен
Ред.
Наименување на стоките според
број/
бр.
Номенклатурата на царинската тарифа
подброј/
ознака
(1)

(2)

(3)
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Инсектициди, родентициди, фунгициди,
хербициди, средства против 'ртење и
средства за регулација на растењето на
растенијата, дезинфектанти и слични
производи, подготвени во форма или
пакување за продажба на мало или како
препарати или производи (на
пр,сулфурирани ленти, фитили, свеќи и
хартии за убивање муви)
6. Фолии од пластична маса за употреба во земјоделството кои се распоредени во следниве тарифни
броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:
1.

3808

Глава/
Ред. тарифен број/
бр.
подброј/
ознака
(1)
1.

2.

3.

(2)
3920 10 24 10

3920 10 25 11

3920 10 25 91

4.

3920 10 28 10

5.

3920 10 40

6.

3920 10 40 91

7.

3920 10 81 10

Наименување на стоките според
Номенклатурата на царинската
тарифа
(3)
Други плочи, листови, филмови,
фолии и ленти, од пластични
маси, што не се со клеточна
структура, незајакнати,
неламинирани, без подлога или
што не се комбинирани со други
материјали: Од полимери на
етилен: Со дебелина што не
надминува 0,125 мм: Од
полиетилен со специфична
тежина: Помала од 0,94:
Растегливи филмови, непечатени,
за употреба во земјоделството.
Други плочи, листови, филмови,
фолии и ленти, од пластични
маси, што не се со клеточна
структура, незајакнати,
неламинирани, без подлога или
што не се комбинирани со други
материјали: Од полимери на
етилен: Со дебелина што не
надминува 0,125 мм: Од
полиетилен со специфична
тежина: Помала од 0,94:
Друго:Непечатени, за употреба во
земјоделството.
Други плочи, листови, филмови,
фолии и ленти, од пластични
маси, што не се со клеточна
структура, незајакнати,
неламинирани, без подлога или
што не се комбинирани со други
материјали: Од полимери на
етилен: Со дебелина што не

надминува 0,125 мм: Од
полиетилен со специфична
тежина: Помала од 0,94: Друго:
Печатени, за употреба во
земјоделството.
Други плочи, листови, филмови,
фолии и ленти, од пластични
маси, што не се со клеточна
структура, незајакнати,
неламинирани, без подлога или
што не се комбинирани со други
материјали: Од полимери на
етилен: Со дебелина што не
надминува 0,125 мм: Од
полиетилен со специфична
тежина: 0,94 или поголема, за
употреба во земјоделството.
Други плочи, листови, филмови,
фолии и ленти, од пластични
маси, што не се со клеточна
структура, незајакнати,
неламинирани, без подлога или
што не се комбинирани со други
материјали: Друг: Непечатени, за
употреба во земјоделството.
Други плочи, листови, филмови,
фолии и ленти, од пластични
маси, што не се со клеточна
структура, незајакнати,
неламинирани, без подлога или
што не се комбинирани со други
материјали: Друг: Печатени, за
употреба во земјоделството.

Други плочи, листови, филмови,
фолии и ленти, од пластични
маси, што не се со клеточна
структура, незајакнати,
неламинирани, без подлога или
што не се комбинирани со други
материјали: Со дебелина што
надминува 0,125 мм: Синтетичка
хартиена целулоза, во форма на
влажни листови изработена од
неповрзани фино разгранети
полиетиленски влакненца,
измешани или неизмешани со
целулозни влакна во количина
која не надминува 15%, со
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содржина на поли (винил
алкохол) растворен во вода како
средство за навлажнување, за
употреба во земјоделство

8.

9.

3920 10 89 11

3920 10 89 91

Други плочи, листови, филмови,
фолии и ленти, од пластични
маси, што не се со клеточна
структура, незајакнати,
неламинирани, без подлога или
што не се комбинирани со други
материјали: Со дебелина што
надминува 0,125 мм: Друго:
Непечатени, за употреба во
земјоделство
Други плочи, листови, филмови,
фолии и ленти, од пластични
маси, што не се со клеточна
структура, незајакнати,
неламинирани, без подлога или
што не се комбинирани со други
материјали: Со дебелина што
надминува 0,125 мм: Друго:
Печатени, за употреба во
земјоделство

7. Земјоделска механизација која е распоредена во
следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од
Царинската тарифа:
Глава/
Наименување на стоките според
Ред. тарифен број/
Номенклатурата на царинската
бр.
подброј/
тарифа
ознака
(1)
(2)
(3)
1. 8208 40 00 00 Ножеви и сечива за машини или
за механички направи: За машини
во земјоделството,
хортикултурата или во
шумарството
2.
3.

8419 31 00 00
8424 41 00 00

Сушилници: На земјоделски
производи
Механички уреди (со или без
рачен погон) за исфрлање,
дисперзија или распрснување на
течности или прав: Прскалки за
земјоделство и хортикултура:
Преносливи (портабл) прскалки

4.

8424 49 10 00

Механички уреди (со или без
рачен погон) за исфрлање,
дисперзија или распрснување на
течности или прав: Прскалки за
земјоделство и хортикултура:
Друго: Прскалки и запрашувачи
направени за монтирање на
земјоделски трактори или
влечени од земјоделски трактори

5.

8424 49 90 00

6.

8424 82 10 00

7.

8424 82 90 00

8.

8428 20 20 00

9.

8428 20 80 00

Механички уреди (со или без
рачен погон) за исфрлање,
дисперзија или распрснување на
течности или прав: Прскалки за
земјоделство и хортикултура:
Друго: Друго
Други уреди: За земјоделство и
хортикултура: Апарати за
наводнување
Други уреди: За земјоделство и
хортикултура: Друго
Елеватори и транспортери
пневматски: Специјално
направени за употреба во
земјоделството: За растурлив
материјал
Елеватори и транспортери
пневматски: Специјално
направени за употреба во
земјоделството: Друго
Други машини: Друго:
Натоварувачи специјално
проектирани за употреба во
земјоделството: Наменети за
прикачување за земјоделски
трактори
Други машини: Друго:
Натоварувачи специјално
проектирани за употреба во
земјоделството: Други
Плугови
Брани, тањирачи, култиватори,
плевилики и копачки: Дискови
брани
Брани, тањирачи, култиватори,
плевилики и копачки: Друго:
Тањирачи и култиватори
Брани, тањирачи, култиватори,
плевилики и копачки: Друго:
Брани
Брани, тањирачи, култиватори,
плевилики и копачки: Друго:
Ротоватори

10. 8428 90 71 00

11. 8428 90 79 00

12. 8432 10 00 00
13. 8432 21 00 00

14. 8432 29 10 00

15. 8432 29 30 00

16. 8432 29 50 00
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36. 8433 59 11 00

24. 8432 80 00 00

Брани, тањирачи, култиватори,
плевилики и копачки: Друго:
Друго
Машини за сеење, садење и
пресадување: Без обработка за
директно сеење, садење и
пресадување
Машини за сеење, садење и
пресадување: Друго: Машини за
сеење: Со централно водење
Машини за садење и
пресадување: Друго: Машини за
сеење: Друго
Машини за садење и пресадување
Растурачи на шталско ѓубре
Дистрибутери на минерални или
хемиски ѓубрива
Други машини

25. 8432 90 00 00

Делови

45. 8435 90 00 00

Делови

26. 8433 20 10 00

Други косачки, вклучувајќи и
лостни приклучни косачки за
монтажа на трактор: Со мотор
Други косачки, вклучувајќи и
лостни приклучни косачки за
монтажа на трактор: Друго:
Проектирани да бидат носени или
влечени на трактор
Други косачки, вклучувајќи и
лостни приклучни косачки за
монтажа на трактор: Друго:Друго
Други машини за сено

46. 8436 10 00 00

Машини за подготвување на
храна за животни

47. 8436 21 00 00

Инкубатори и топли батерии за
пилиња
Машини за живинарството: Друго
Други машини: Друго

17. 8432 29 90 00

18. 8432 31 00 00

19. 8432 39 11 00

20. 8432 39 19 00

21. 8432 39 90 00
22. 8432 41 00 00
23. 8432 42 00 00

27. 8433 20 50 00

28. 8433 20 90 00

29. 8433 30 00 00
30. 8433 40 00 00

31. 8433 51 00 00

32. 8433 52 00 00

33. 8433 53 10 00

34. 8433 53 30 00

35. 8433 53 90 00

Преси за балирање слама и
сточна храна, вклучувајќи и
машини за собирање и врзување
во бали
Комбајни за собирање на
земјоделски производи со
одвојување на зрната од
растението
Други машини за одвојување на
зрното од растението (вршидба,
ронење, итн.)
Машини за вадење коренести или
кртолести плодови: Машини за
вадење и собирање на компир
Машини за вадење коренести или
кртолести плодови: Машини за
сечење врвови и собирање на
репка
Машини за вадење коренести или
кртолести плодови: Друго

37. 8433 59 19 00
38. 8433 59 85 00

Други: Силажни комбајни:
Самоодни
Други: Силажни комбајни: Друго
Други машини: Друго

39. 8433 60 00 00

Машини за чистење, сортирање
или селекција на јајца, овошје
или други земјоделски производи

40. 8433 90 00 00

Делови

41.
42.
43.
44.

Машини за молзење
Машини за млекарството
Делови
Преси, гмечалки и слични
машини што се користат во
производство на вино, јаболкова
ракија, овошни сокови или
слични пијалаци

8434 10 00 00
8434 20 00 00
8434 90 00 00
8435 10 00 00

48. 8436 29 00 00
49. 8436 80 90 00
50. 8436 91 00 00

Делови: На машини за
живинарството или на
инкубатори и на топли батерии за
пилиња

51. 8436 99 00 00

Делови: Други

52. 8437 10 00 00

Машини за чистење или
сортирање семе, зрна или сушен
мешунест зеленчук

53. 8437 80 00 00

Други машини

54. 8437 90 00 00

Делови

55. 8701 10 00 00

Трактори (освен оние од тар. број
8709): Трактори со една оска
Трактори (освен оние од тар. број
8709): Други, со моќност на
мотор: Што не надминува 18кW:
Земјоделски и шумски трактори
на тркала
Трактори (освен оние од тар. број
8709): Други, со моќност на
мотор: Што надминува 18 kW, но
не надминува 37 kW: Земјоделски
и шумски трактори на тркала

56. 8701 91 10 00

57. 8701 92 10 00
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Трактори (освен оние од тар. број
8709): Други, со моќност на
мотор: Што надминува 37 kW, но
не надминува 75 kW:
Земјоделски и шумски трактори
на тркала

59. 8701 94 10 00

Трактори (освен оние од тар. број
8709): Други, со моќност на
мотор: Што надминува 75 kW, но
не надминува 130 kW:
Земјоделски и шумски трактори
на тркала

60. 8701 95 10 00

Трактори (освен оние од тар. број
8709): Други, со моќност на
мотор: Што надминува 130 kW:
Земјоделски и шумски трактори
на тркала

61. 8716 20 00 00

3.

3003

4.

3004

Самонатоварни или
самоистоварни приколки и
полуприколки за земјоделски
цели

8. Лекови вклучувајќи и лекови за ветеринарна медицина кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:
Наименување на стоките
според
Номенклатурата на
царинската тарифа

5.

3006 30 00 00

Ред.
бр.

Глава/
тарифен број/
подброј/
ознака

(1)

(2)

(3)

6.

3006 40 00 00

7.

3006 60 00 00

8.

9018 90 84 10

1.

2.

3001

3002

Жлезди и други органи за
органотерапевтски цели,
сушени, вклучувајќи ги и во
прав; екстракти од жлезди или
од други органи или од нивни
секрети за органотерапевтски
цели; хепарин и негови соли;
други човечки или
животински материи
приготвени за терапевтски или
профилактички цели,
неспоменати ниту опфатени
на друго место
Човечка крв; животинска крв
подготвена за употреба во
терапевтски, профилактички
или дијагностички цели;
антисеруми, други фракции на
крв и имунолошки производи,
модификувани или

немодификувани или добиени
со биотехнолошки процеси;
вакцини, токсини, култури на
микро-организми (освен на
квасец) и слични производи
Лекови (освен производите од
тар. броеви 3002, 3005 или
3006) што се состојат од две
или повеќе состојки што се
измешани заедно за терапевтска или профилактичка
употреба, но кои не се
приготвени во одмерени дози
ниту во форма или пакување
за малопродажба
Лекови (освен производите од
тар. броеви 3002, 3005 или
3006) што се состојат од
измешани или неизмешани
производи за терапевтска или
профилактичка употреба,
приготвени во одмерени дози
(вклучувајќи ги и оние во
форма на трансдермален систем на апликација) или во
форми или пакување за
продажба на мало
Контрастни средства за
радиографски испитувања;
дијагностички реагенси
наменети за употреба кај
пациентите
Забарски цементи и други
забарски полнила; цементи за
реконструкција на коски
Хемиски препарати за
контрацепција врз база на
хормони, на други производи
од тар.број 2937 или на
спермициди
Интраутерини системи со
levonorgestrel

9. Машини за автоматска обработка на податоци и
нивни единици (компјутери) кои се распоредени во
следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од
Царинската тарифа:
Глава/
Ред. тарифен број/
бр.
подброј/
ознака
(1)
(2)

Наименување на стоките според
Номенклатурата на царинската
тарифа
(3)

Стр. 18 - Бр. 316

1.

8443 31 00 00

2.

8443 32

3.

8471

4.

8473 30

5.

8528 42

6.

7.
8.

9.

8528 52

8528 59
8528 62 00 00

8542
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Други принтери, копир машини и
факс машини, комбинирани или
не комбинирани: Машини, кои
извршуваат најмалку две од
следниве функции: печатење,
копирање или факс трансмисија,
со можност за поврзување со
машина за автоматска обработка
на податоци или во мрежа
Други принтери, копир машини и
факс машини, комбинирани или
не комбинирани: Други, со
можност за поврзување со
машина за автоматска обработка
на податоци или во мрежа
Машини за автоматска обработка
на податоци и нивни единици;
магнетни или оптички читачи,
машини за преснимување на
податоци на носители на
податоци во кодирана форма и
машини за обработка на такви
податоци, неспомнати или
неопфатени на друго место
Делови и прибор на машини од
тар. број 8471
Монитори со катодна цевка:
Погодни за директно поврзување
или дизајнирани за употреба со
машина за автоматска обработка
на податоци од тар. број 8471
Монитори: Погодни за директно
поврзување или дизајнирани за
употреба со машина за автоматска
обработка на податоци од тар.
број 8471
Други монитори: други
Проектори: Погодни за директно
поврзување или дизајнирани за
употреба со машина за автоматска
обработка на податоци од тар.
број 8471
Електронски интегрирани кола

10. Термални сончеви системи и компоненти кои се
распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред.
бр.

Глава/
тарифен
број/
подброј/
ознака

Наименување на стоките според
Номенклатурата на царинската
тарифа

(1)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

(2)

(3)

3921 11 00 10 Други плочи, листови, филмови,
фолии и ленти, од пластични маси:
Од полимери на стирол наменети
исклучиво за сончеви системи и
компоненти
6806 10 00 10 Волна од згура, волна од камен и
слична минерална волна
(вклучувајќи меѓусебни мешаници),
во растурена состојба, листови,
плочи или ролни: Од полимери на
стирол наменети исклучиво за
сончеви системи и компоненти
7002 39 00 10 Стакло во форма на цевки,
необработени: Друго: наменети
исклучиво за сончеви системи и
компоненти
7006 00 90 10 Стакло од тар. броеви 7003, 7004
или 7005, свиткано, со обработени
рабови, гравирано, дупчено,
емајлирано или поинаку
обработено, неврамено ниту споено
со други материјали: Друго:
Наменети исклучиво за сончеви
системи и компоненти
7311 00 91 10 Контејнери за компримирани или
течни гасови, од железо или челик:
Друго со капацитет: Помал од 1000
литри: Наменети исклучиво за
сончеви системи и компоненти
8413 70 30 10 Пумпи за течности, опремени или
неопремени со мерни уреди; Други
центрифугални пумпи: Циркуларни
пумпи за грејни системи и снабдување со топла вода: Наменети
исклучиво за сончеви системи и
компоненти
8419 19 00 10 Проточни или акумулациони
грејачи за вода, неелектрични:
Друго: Сончеви колектори
8419 19 00 91 Проточни или акумулациони
грејачи за вода, неелектрични:
Друго: Друго: Наменети исклучиво
за сончеви системи и компоненти
8419 50 20 10 Изменувачи на топлина: Единици
на изменувачи на топлина
изработени од флуорополимери и
со влезни и излезни отвори за цевка
со дијаметар од 3 см или помалку:
Наменети исклучиво за сончеви
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системи и компоненти
10.

11.

8419 50 80 10 Изменувачи на топлина: Друго:
Наменети исклучиво за сончеви
системи и компоненти
9032 10 80 10 Инструменти и апарати за автоматска регулација или управување:
Термостати: Друго: Наменети
исклучиво за сончеви системи и
компоненти

11. Mедицинска опрема, помагала и други уреди
чијашто намена е за олеснување или третирање на инвалидност исклучиво за лична употреба од страна на
инвалидни лица, кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:
Глава/
Наименување на стоките
тарифен број/
според
Ред.
подброј/
Номенклатурата на
бр.
ознака
царинската тарифа
(1)
(2)
1.
Ех. 4802

2.

Ех. 4804

3.

Ех.4805

4.

Ех. 4823

(3)
Непремачкана хартија и
картон, кои се употребуваат
за пишување, печатење или
други графички цели, и
неперфорирани
дупчени
картички и ленти, во ролни
или правоаголни листови
(вклучувајќи и квадратни),
со било каква димензија,
освен хартија од тар. број
4801 или 4803; рачно
изработена хартија и картон
*Брајова хартија
Крафт-хартија и картон,
непремачкани, во ролни или
листови, освен оние од тар.
број 4802 или 4803
*Брајова хартија
Друга непремачкана хартија
и картон, во ролни или
листови,
понатаму необратена или
доработена
освен
онаа
наброена во забелешка 3 кон
оваа глава
*Брајова хартија
Друга
хартија,
картон,
целулозна вата и листови и
ленти од целулозни влакна,
сечени
во
определена

5.

Ех. 6115 10

6.

6602 00 00 10

7.

8428 90 90 10

8.

Ех. 6307 90 10 00

9.

Ех. 6307 90 91 00

10.

Ех. 6307 90 92 00

11.

Еx. 8472 90 80 00

12.

Ех. 8519 81 00 00

13.

Ех. 8523

големина или форма; други
производи од хартиена маса,
хартија, картон, целулозна
вата или листови или ленти
од целулозни влакна
*Брајова хартија
Чорапи со означен степен на
компресија
(на
пример,
чорапи за проширени вени)
*Чорапи за вени
Бастуми,
стапови
за
инвалидни лица
Други
машини:
Друго:
Дигалки за неподвижни лица
Други готови производи:
Друго:
Плетени
или
кукичани
*Ортози
Други готови производи:
Друго: Друго: Од филц
*Ортози
Други готови производи:
Друго:
Друго:
Друго:
Драперии за еднократна
употреба,
изработени од
ткаенини од тар. број 5603,
од вид кој се употребуваат
при хируршки процедури
*Ортози
Други канцелариски машини
(на пример, машини за
умножување-хектографски
или на матрици, машини за
адресирање,
автоматски
машини за исплата на
банкноти, машини за сортирање,
броење
и
завиткување на метални
пари, машини за острење моливи,
машини
за
перфорирање или спојување
со жичени копци): Друго:
*Машини со брајова азбука
за слепи лица
Други апарати: Со употреба
на магнетен, оптички или
полупроводнички медиум
*Апарати за репродукцијакасетофони за слепи лица
Дискови,
ленти,
флеш
мемориски
единици,
„паметни картички” и други
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14.

8713

15.

8714 20 00 00

16.

9001 40 41 00

17.

9001 40 49 00

18.

9001 40 80 00

19.

9001 50 41 00

20.

9001 50 49 00

21.

9001 50 80 00

22.

Ех. 9004 90 10 00

23.

Ех. 9004 90 90 00
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медиуми за снимање на
звучни или други појави,
снимени или неснимени,
вклучувајќи
матрици
и
мастери за производство на
дискови, но исклучувајќи ги
производите од Глава 37
*Говорни книги
*Mагнетни ленти и касети за
изготвување на Брајови и
говорни книги
Колички за инвалидизирани
лица, вклучувајќи ги и оние
со
мотор
или
друг
механички погон
Делови и прибор за колички
за неспособни лица
Леќи од стакло за очила: Со
корективно
дејствување:
Довршени од двете страни:
Со еден фокус
Леќи од стакло за очила: Со
корективно
дејствување:
Довршени од двете страни:
Друго
Леќи од стакло за очила: Со
корективно
дејствување:
Друго
Леќи за очила од други
материјали: Со корективно
дејствување: Довршени од
двете страни: Со еден фокус
Леќи за очила од други
материјали: Со корективно
дејствување: Довршени од
двете страни: Друго
Леќи за очила од други
материјали: Со корективно
дејствување: Друго
Корективни или заштитни
очила со леќи од пластични
маси
*Очила
со
корективно
дејствување
*Темни очила со странични
штитници
Корективни или заштитни
очила со леќи од други
материјали
*Очила
со
корективно
дејствување
*Темни очила со странични
штитници

24.

Ех. 9013 80

25.

Ех. 9018 39 00 00

26.

Ех. 9019 10 90 00

27.

Ех. 9019 20

28.

9021

29.

Ех. 9023 00 80 00

Други уреди, апарати и
инструменти
* Телевизорски зголемувачи
за лица со слаб вид
Шприцеви, игли, катетри,
канили и слично: Друго
*Ќеси за собирање урина
Други
апарати
за
механотерапија; апарати за
масажа;
апарати
за
психолошки тестирања
*Повеќекелиски пневматски
антидекубитис душек
*Повеќекелиски пневматски
антидекубитис душек кој
има и гел комори
*Повеќекелиско пневматско
антидекубитис перниче
*Повеќекелиско пневматско
антидекубитис перниче кое
има и гел комори
Апарати за озонотерапија,
оксигенотерапија,
аеросол
терапија, вештачко дишење
или
други
терапевтски
апарати за дишење
*Инхалатор,
мерач
за
протокот на воздух за
инхалаторот,
апарат
за
одржување
на
постојан
притисок
во
дишните
патишта,
оксигенератори,
концентратори на кислород
Ортопедски
справи,
вклучувајќи и патерици,
хируршки
појаси
и
потпашувачи (натеги); шини
и други справи за фрактури;
вештачки делови на телото;
апарати за подобрување на
слухот и други апарати што
се носат, или вградуваат во
телото, за да го надоместат
недостатокот
или
инвалидноста
Инструменти, апарати и
модели, наменети за цели на
демонстрирање (на пр, за
образованието или за изложби), што се непогодни за
други употреби: Друго
*Училишни помагала
и
апарати
дизајнирани
за
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употреба од слепи лица или
лица со слаб вид
Други
електронски
инструменти и апарати:
Друго
*Апарати за одредување на
шеќер во крв за лична
употреба
Рачни, џебни и други лични
часовници, вклучувајќи и
штоперици, освен оние што
се распоредуваат во тар.број
9101
*Часовници за слепи лица
(брајови)
Медицински,
хируршки,
забарски или ветеринарски
мебел
(на
пример,
операциони маси, маси за
прегледи, болнички кревети
со механички уреди,
забарски
столови);
берберски столови и слични
столови,
со
обртно,
наклонувачко
и
подигнувачко
движење;
делови
на
наведените производи: Друго
* Болнички кревети со
механички уреди
Средства
кои
се
идентифицираат за стома
употреба
Хигиенски
и
слични
производи:
Од
други
материјали:
Друго
(на
пример, производи за нега
при инконтиненција): Од
хартиена пулпа, хартија,
целулозна вата или листови
и ленти од целулозни влакна

1.

1507 10 90 00

2.

1508 10 90 00

3.

1510 00 10 00

4.

1511 10 90 00

5.

1512 11 91 00

6.

1512 11 99 00

7.

1512 21 90 00

8.

1513 11 99 00

9.

1513 21 90 00

10.

1514 11 90 00

12. Сурово масло за производство на храна за човечка исхрана, кое е распоредено во следните тарифни
броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

11.

1515 11 00 00

12.

1515 21 90 00

Ред.
бр.

13.

1515 50 19 00

14.

1515 90 29 00

30.

31.

Ех. 9027 80 80 00

Ех 9102

32.
Ех 9402 90 00 00

33.

34.

(1)

3006 91 00 00

9619 00 89 10

Глава/
тарифен број/
подброј/
ознака

Наименување на стоките според
Номенклатурата на царинската
тарифа

(2)

(3)

Соино масло и негови фракции,
пречистено или непречистено,
но хемиски немодификувано:
Сурово масло, вклучувајќи
дегумирано (без смола): Друго
Масло од кикиритки и негови
фракции, пречистено или
непречистено, но хемиски
немодификувано: Сурово масло:
Друго
Други масла и нивни фракции,
добиени исклучително од
маслинки, пречистени или
непречистени, но хемиски немодификувани, вклучувајќи
мешаници на овие масла или
фракции со масла или со
фракции од тар. број 1509:
Сурови масла
Палмово масло и негови
фракции, пречистено или
непречистено, но хемиски
немодификувано: Сурово масло:
Друго
Сурови масла од семе од
сончоглед и нивни фракции
Сурови масла од семе од
шафран и нивни фракции
Памуково масло и негови
фракции: Сурово масло,
вклучувајќи го и она со
отстранет госипол: Друго
Масло од кокосов орев (копра) и
негови фракции: Сурово масло:
Друго
Масло од палмова јатка
(голушка) или палмови ореви и
нивни фракции: Сурово масло:
Друго: Друго
Репино масло со ниска
содржина на еручна киселина и
негови фракции: Сурово масло:
Друго
Ленено масло и негови
фракции: Сурово масло
Пченкарно масло и негови
фракции: Сурово масло: Друго
Сусамово масло и негови
фракции: Сурово масло: Друго
Масло од семе на тутун и
негови фракции: Сурово масло:
Друго
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13. Добиточна храна, адитиви за добиточна храна и
жив добиток кои се распоредени во следниве тарифни
броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:
Ред.
бр.

Глава/
тарифен број/
подброј/
ознака

(1)

(2)

Наименување на стоките
според
Номенклатура на царинска
тарифа

0101

2.

0102

3.

0103

Коњи, магариња, маски и
мулиња, живи
Живи животни, вид говеда
(Bovinae)
Свињи, живи

4.

0104

Овци и кози, живи

5.

0105

7.

1003 90 00 20

Живина, домашна, жива,
живина од видот Gallus
domesticus, пајки, гуски,
мисирки и морки
Јачмен: Добиточен

8.

Ех. 1008 29 00 00

9.

1008 30 00 00

10.

2301

2302

12.

2303

13.

2304

2305

15.

2306

16.

2308

17.

2309 90

(3)

1.

11.

14.

Елда, просо, семе за птици;
други жита: Друго
* Добиточна храна
Семе за птици
Брашно, прав и пелети, од
месо или од месни
кланични производи, од
риби или од черупкари,
мекотелци или други водни
без’рбетници, непогодни за
човечка исхрана;
џимиринки
Трици и други остатоци
добиени со просејување,
мелење или друга
обработка на жита и
мешункасти растенија,
непелетизирани или
пелетизирани
Остатоци од производство
на скроб и слични остатоци,
резанки од шеќерна репка,
отпадоци од шеќерна трска
и други отпадоци од
шеќерната индустрија,
остатоци и отпадоци од
пивари или дестилерии,
непелетизирани или
пелетизирани
Маслени погачи и други

цврсти остатоци, добиени
при екстракција на масло од
соја, немелени, мелени или
пелетизирани
Маслени погачи и други
цврсти остатоци, добиени
при екстракција на масло од
кикирики, немелени,
мелени или пелетизирани
Маслени погачи и други
цврсти остатоци, добиени
при екстракција на
растителни маснотии или
масла, освен оние од
тар.броеви 2304 и 2305,
немелени, мелени или
пелетизирани
Растителни материјали и
растителни отпадоци и
остатоци од преработка на
растителни материјали и
споредни производи,
пелетизирани или
непелетизирани, што се
употребуваат за исхрана на
животни, на друго место
неспомнати или опфатени
Производи што се
употребуваат за исхрана на
животни: Друго

14. Бебешки производи и тоа: креветче, количка,
транспортер, релаксатор, седиште за во возило, када,
хранилка, цуцла, шише и пелени за бебиња кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:
Ред.
Глава/
Наименување на
бр.
тарифен број/
стоките според
подброј/
Номенклатура на
ознака
царинска тарифа
(1)
(2)
(3)
1.

Ех. 9403 20 20 00

2.

Ех. 9403 60 90 00

3.

Ех. 9403 89 00 00

Друг метален мебел:
Друго
*Kревети за бебиња.
Друг дрвен мебел
*Kревети за бебиња.
Друг мебел; Мебел со
други материјали,
вклучувајќи и трска,
врба, бамбус или слични
материјали: Друго
*Kревети за бебиња.
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4.

8715 00 10 00

Бебешки колички

5.

Ех. 9401 61 00 00

Други седишта, со
дрвени скалети:
Тапацирани
*Бебешки седишта за
возила, транспортер,
релаксатор, хранилки
Други седишта, со
дрвени скелети:
Тапацирани: Други
*Бебешки седишта за
возила, транспортер,
релаксатор, хранилки
Други седишта, со
метални скелети:
Тапацирани
*Бебешки седишта за
возила, транспортер,
релаксатор, хранилки
Други седишта, со
метални скелети:
Тапацирани: Друго
*Бебешки седишта за
возила, транспортер,
релаксатор, хранилки
Други седишта
*Бебешки седишта за
возила, транспортер,
релаксатор, хранилки
Кади, туш кади,
садопери и лавабоа
*Када за бебиња
Други производи од
пластични маси
*Цуцли за бебиња
Хигенски и
фармацевски производи
(вклучувајќи цуцли) од
гума освен тврда гума,
со прибор или без
прибор од тврда гума:
Друго
*Цуцла од гума за
бебиња
Други производи од
стакло: Други
*Шишиња за бебиња
Трпезни садови и
кујнски садови и прибор
*Шишиња за бебиња
Други готови
производи: Друго:

6.

Ех. 9401 69 00 00

7.

Ех. 9401 71 00 00

8

Ех. 9401 79 00 00

9.

Ех 9401 80 00 00

10.

Ех. 3922 10 00 00

11.

Ех. 3926 90 97 90

12.

Ех. 4014 90 00 00

13.

Ех. 7013 99 00 00

14.

Ех. 3924 10 00 00

15.

Ex. 6307 90 98 00

Друго
* Носачи за бебиња
16.

Ех. 9619 00 30 00

17.

Ех. 9619 00 50 00

18.

Ех. 9619 00 81 10

19.

Ех. 9619 00 81 90

Хигиенски влошки и
тампони, пелени и
влошки за бебиња и
слични производи, од
било кој материјал: Од
вата од текстилни
материјали
*Пелени и влошки за
бебиња
Хигиенски влошки и
тампони, пелени и
влошки за бебиња и
слични производи, од
било кој материјал: Од
други текстилни
материјали
*Пелени и влошки за
бебиња
Пелени и влошки за
бебиња и слични
производи: Од други
материјали: Од хартиена
пулпа, хартија, целуозна
вата или листови и
ленти од целуозни
влакна
*Пелени и влошки за
бебиња
Пелени и влошки за
бебиња и слични
производи: Од други
материјали: Друго
*Пелени и влошки за
бебиња

15. Училишен прибор и тоа: училишна торба (ранец), тетратка, молив, пенкало, блок, работна тетратка,
боички, линеар, шестар, пластелин, острилка, гума и
коректор, кои се распоредени во следниве тарифни
броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:
Ред.
Глава/
Наименување на
бр.
тарифен број/
стоките според
подброј/
Номенклатура на
ознака
царинска тарифа
(1)
1.

(2)
Ех. 4202 11 10 00

(3)
Ковчези, куфери,
несесери, аташе-куфери,
актчанти, школски
торби и слични
контејнери: Со
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2.

3.

Ех. 4202 12 11 00

Ех. 4202 12 91 00

4.

4820 20 00 00

5.

Ех. 9609

6.

Ех. 3213 10 00 00
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надворешна површина
од кожа или од
вештачка кожа: Аташекуфери, актен-чанти,
школски торби и слични
торби
*Училишни торби
(ранец) од кожа
Ковчези, куфери,
несесери, аташе-куфери,
актчанти, школски
торби и слични
контејнери: Со
надворешна површина
од пластични маси или
од текстилни
материјали: Од листови
од пластика: Аташекуфери, актен-чанти,
школски торби и слични
торби
*Училишни торби
(ранец) од пластични
маси
Ковчези, куфери,
несесери, аташе-куфери,
актчанти, школски
торби и слични
контејнери: Со
надворешна површина
од пластични маси или
од текстилни
материјали: Од други
материјали, вклучувајќи
вулкафибер: Аташекуфери, актен-чанти,
школски торби и слични
торби
*Училишни торби
(ранец) од други
материјали
Тетратки
Моливи (освен
моливите од тар.број
9608) писалки, мини за
моливи, пастели, јаглен
за цртање, креди за
пишување или цртање и
кројачки креди
*Моливи
*Боици
-Бои за уметничко

7.

9608 40 00 00

8.

9608 10 92 00
9608 10 99 00

9.

Ех. 4820 10 90 00

10.

Ех. 9608 20 00 00

11.

Ех. 9017 80 10 00

12.

Ех. 9017 20 10 00

сликарство, настава или
за знаци, бои за
нијансирање, бои и
слично за разонода и
забава, во таблети, туби,
теглички, шишенца,
чанчиња или слични
форми или пакувања:
Бои во сетови
*Боици за настава
Патент моливи
Пенкала: друго со
изменлива влошка
Пенкала: друго
Регистри,
книговодствени книги,
нотеси, книги за
порачки, признанички
книги, агенди,
меморандум блокови,
дневници и слични
производи: Друго
*Блокови
Фломастери и маркери
со врв од филц или друг
порозен материјал
*Фломастери
Инструменти и апарати
за цртање, обележување
или математичко
сметање (на пример,
апарати за скицирање,
пантографи, агломери,
прибор за цртање во сет,
логаритмари,
калкулатори во форма
на тркалезна плоча);
инструменти за мерење
должина, што се држат
во рака (на пример.
мерни прачки и ленти,
микрометарски мерила,
мерила со нониус),
неспоменати ниту
опфатени на друго
место во оваа глава:
Други инструменти:
Мерни шипки, мерни
траки и ленири со мерна
поделба
*Ленири
Инструменти и апарати
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13.

Ех. 3407 00 00 90

14.

Ех. 8214 10 00 00

15.

4016 92 00 00

16.

Ех. 3824 99 92 00

17.

Ех. 3824 99 93 00
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за цртање, обележување
или математичко
сметање (на пример
апарати за скицирање,
пантографи, агломери,
прибор за цртање во сет,
логаритмари,
калкулатори во форма
на тркалезна плоча);
инструменти за мерење
должина, што се држат
во рака (на пример.
Мерни прачки и ленти,
микрометарски мерила,
мерила со нониус),
неспоменати ниту
опфатени на друго
место во оваа глава:
Други инструменти за
цртање, обележување
или математичко
сметање: Други
инструменти за цртање
*Шестар
Маси за моделирање,
вклучувајќи приготвени
за детска забава: Друго
*Пластелин
Други ножарски
производи: Ножеви за
хартија, за отварање на
писма, за бришење
(стружење-радирање) за
острење на моливи и
сечила за нив
*Острилка
Други производи од
гума, освен од тврда
гума: Друго: Гуми за
бришење
Хемиски производи и
препарати, претежно
сочинети од органски
соединенија, на друго
место неспоменати или
опфатени; Во форма на
течност на 20°C
*Коректор
Хемиски производи и
препарати, претежно
сочинети од органски
соединенија, на друго
место неспоменати или

опфатени: Друго
*Коректор
16. Пелети, печки на пелети и котли на пелети, кои
се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:
Ред.
Глава/
Наименување на стоките
бр.
тарифен број/
според
подброј/
Номенклатура на царинска
ознака
тарифа
(1)
1.
2.

(2)
4401 31 00 00
7321 89 00 10

3.

8403 10 10 10

4.

8403 10 90 10

(3)
Дрвени пелети
Печки за загревање на
простории и други апарати
исклучиво на пелети
Котли за централно греење,
освен котлите од тар. број
8402: Котли од леано
железо: Исклучиво на
пелети
Котли за централно греење,
освен котлите од тар. број
8402: Котли: Друго:
Исклучиво на пелети

17. Топлинска енергија за греење.
Топлинска енергија за греење е топлинската енергија која е:
- произведена од производител на топлинска енергија,
- дистрибуирана од оператор на систем за дистрибуција на топлинска енергија и
- испорачана од снабдувач со топлинска енергија,
чие работење и надоместоци се регулирани согласно
прописите од областа на енергетиката.
Надоместокот за топлинска енергија за греење го
вклучува надоместокот за топлинската енергија и другите надоместоци кои се уредени со прописите од областа на енергетиката.
(2) Повластената стапка на данокот на додадена
вредност во смисла на член 30 од Законот се применува врз прометот на следните услуги:
1.Превоз на лица и нивниот придружен багаж.
2.Софтвер за машини за автоматска обработка на
податоци и нивни единици (компјутери).
3.Услуги за одржување на јавна чистота и отпремување на отпад и тоа:
а) како услуги за одржување на јавната чистота се
сметаат: рачно и машинско метење и миење на јавните
сообраќајни површини, коловози, велосипедски и пешачки патеки, автобуски и железнички станици и постојки, аеродроми, пристаништа, тротоари, детски иг-
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ралишта, плоштади, кејови, мостови, надвозници, подвозници, надземни и подземни пешачки премини, скалила и премини кои поврзуваат сообраќајници и јавни
објекти, услуги на чистење на подлоги од јавни и протоколарни манифестации, расчистување на диви депонии, услуги на чистење на јавни сообраќајни површини
од растурен отпад и од сообраќајни несреќи, услуги на
чистење на јавни зелени површини, услуги на чистење
на гробишта, услуги на чистење на пазари, услуги на
чистење на зоолошки градини, услуги на чистење на
спортски рекреативни објекти (стадиони, хиподроми,
стрелишта и др.), услуги на чистењето на јавни капалишта, услуги на чистење на гранични премини, услуги на изнесување на фекалии и фекални води, услуги
на носење на вода, услуги на користење на јавни тоалети, услуги на подигање на згазени и пцовисани животни и ловење на животни - скитници и нивно транспортирање и престој во стационар, услуги на чистење
на канали и прокопи, водотеци, суводолици, реки и
езера и услуги на чистење на снег и мраз, одржување
на јавна чистота во вонредни и во услови на елементарни непогоди и услуги на чистење на отворени простори
околу други јавни објекти и услуги на чистењето на
други објекти и објекти на комунална инфраструктура
и
б) како услуги на отпремување на отпад се сметаат:
управување и постапување со отпад, транспортирање,
селектирање, третирање, отстранување, собирање,
складирање, депонирање и горење и/или согорување на
комуналниот, индустриски неопасниот, опасниот, биоразградливиот, медицинскиот отпад и отпадот од пакување. Значењето на употребените термини за даночни
цели се определува според значењето определено со
Законот за управување со отпадот и посебните закони
кои го уредуваат постапувањето со посебните видови
отпад.
4. Услуги на сместување (ноќевање) или сместување со појадок, полупансион или полн пансион, во сите
видови на комерцијални угостителски објекти. Под
угостителски објекти се подразбираат угостителските
објекти за сместување утврдени со Законот за угостителската дејност. Услугата полн пансион опфаќа сместување (ноќевање) и три оброка (појадок, ручек и вечера), а полупансионот опфаќа сместување (ноќевање)
со појадок и еден од останатите оброци.
5. Занаетчиски услуги коишто се вршат од страна
на занаетчии коишто се запишани во занаетчиски регистар согласно со Законот за занаетчиство, и тоа:
a) поправка на:
- велосипеди,
- чевли и производи од кожа,
- облека и постелнина за домаќинството (вклучувајќи крпење и прекројување) и
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б) фризерски услуги.
(3) Повластената стапка на данокот на додадена
вредност во смисла на член 30-а од Законот се применува на услуги на предавање на храна и на пијалаци за
консумација на лице место и кетеринг услуги, со исклучок на алкохолни пијалаци. За ресторански и за кетеринг услуги се смета давањето на приготвена или
неприготвена храна за човечка исхрана и послужување
на безалкохолни пијалаци, со исклучок на послужување на алкохолни пијалаци, придружени со дополнителни услуги со цел да се овозможи нивно непосредно
конзумирање. Испораката на храна и послужување на
безалкохолни пијалаци, со исклучок на послужување
на алкохолни пијалаци претставува само една компонента од севкупната понуда, при што преовладува прометот на услуги. Ресторанска услуга е вршење на промет на такви услуги во просториите на давателот на услугата и простор кој е непосредно или посредно поврзан со просториите на давателот на услугата, а услуга за кетеринг е вршењето на промет на такви услуги
надвор од просториите на давателот на услугата. Испорака на приготвена или неприготвена храна и безалкохолни пијалаци, со или без превоз, но без други придружни услуги, не се смета за ресторанска или кетеринг
услуга во смисла на овој став.
Н А П О М Е Н А:
Основни правила за употреба на табелите по однос
на распоредувањето на стоките/добрата според царинската номенклатура, а на кои стоки/добра се применува
повластена даночна стапка:
Ако пред тарифен број/тарифен подброј/тарифна
ознака/глава, во втората колона од табелите од став (1)
на овој член не е наведена ознаката „ех", тогаш за сите
стоки/добра кои согласно Законот за царинската тарифа се распоредуваат во тој/таа тарифен број/тарифен
подброј/тарифна ознака/глава се применува повластена
даночна стапка во смисла на член 30 став (1) од Законот за данок на додадена вредност.
Ако пред тарифен број/тарифен подброј/тарифна
ознака/глава, во втората колона од табелите од став (1)
на овој член е наведена ознаката "ех",тогаш повластена
даночна стапка во смисла на член 30 став (1) од Законот за данок на додадена вредност, нема да се применува за сите стоки/добра кои согласно Законот за царинската тарифа се распоредуваат во тој тарифен број/
тарифен подброј /тарифна ознака/глава, туку повластена даночна стапка во однос на став (1) точки 2, 11, 13,
14 и 15 од овој член, ќе се применува само за оние
стоки/добра од тарифен број/тарифен подброј/тарифна
ознака/глава кои се во согласност со текстот кој што е
наведен во третата колона од табелата пред кои има
симбол “*”.
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Член 3
Со денот на отпочнувањето на примената на оваа
одлука престанува да важи Одлуката за определување
на добрата и услугите кои подлежат на повластена
стапка на данокот на додадена вредност („Службен
весник на Република Северна Македонија” бр. 277/19).
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 jануари
2021 година.
Бр. 44-12786/1
29 декември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

4367.
Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за
земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 161/19 ), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, коорпорација и трговија со земјоделски производи ВРВ-ЗЛАТЕН ЛИСТ-АГРОХЕМИКАЛ ДООЕЛ Неготино, со седиште на ул. „Киро Крстев“ бр. 55, Неготино, со вкупна површина од 1ха 91 ар 42 м2 за земјоделско земјиште под долгогодишен насад кое се наоѓа на КП бр.
1193/2, место викано „Бунарот“, катастарска култура
лозја, катастарска класа 4, со површина од 6 ар 31 м2,
КП бр. 1405/6, место викано Главите, катастарска култура лозја, катастарска класа 4, со површина од 1ха 41
ар 99 м2, КП бр. 1406/2, место викано „Османица“, катастарска култура лозја, катастарска класа 4, со површина од 25 ар 74 м2 и КП бр. 1469/2, место викано
„Османица“, катастарска култура лозја, катастарска
класа 4, со површина од 17 ар 38 м2 сите запишани во
Имотен лист бр. 8055 за КО Неготино во сопственост
на Република Северна Македонија.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 18.7.2043 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44 - 12788/1
29 декември 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

4368.
Врз основа на член 2, став 3 од Законот за издавање на обврзници на Република Северна Македонија за
денационализација („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 37/02, 89/08, 161/09, 6/12, 104/13,
33/15, 161/17 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 311/2020), Владата на Република Северна Македонија на седницата, одржана на 30 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДЕВЕТНАЕСЕТТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ
ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
Член 1
Република Северна Македонија врши Деветнаесетта емисија на обврзници за денационализација.
Член 2
Емисијата на обврзниците се врши во износ од
11.500.000 евра.
Член 3
Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа одлука се опфатени сите правосилни решенија за денационализација од 1.1.2019 година до 31.12.2019 година со
кои како надомест се дадени обврзници.

Стр. 28 - Бр. 316

30 декември 2020

Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44 – 12956/1
30 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4369.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 30 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И
ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Северна Македонија му престанува користењето на
недвижни ствари – деловни простории кои се наоѓаат
во административно-деловниот објект на улица „Филип Втори Македонски“ број 11 во Скопје, КП
бр.9506/15 КО Центар 1, запишани во Имотен лист
број 106458, во вкупна површина од 5302 м2, и тоа:
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР број
1 намена на посебен дел ДПД со внатрешна површина
70 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР број
10 намена на посебен дел ДП со внатрешна површина
25 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР број
11 намена на посебен дел ДП со внатрешна површина
55 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР број
12 намена на посебен дел ДП со внатрешна површина
26 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат ПР број
13 намена на посебен дел ДП со внатрешна површина
68 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К1 број
14 намена на посебен дел ДП со внатрешна површина
856 м2;

- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К2 број
15 намена на посебен дел ДП со внатрешна површина
864 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К3 број
16 намена на посебен дел ДП со внатрешна површина
841 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К4 број
17 намена на посебен дел ДП со внатрешна површина
834 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К5 број
18 намена на посебен дел ДП со внатрешна површина
837 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К6 број
19 намена на посебен дел ДП со внатрешна површина
683 м2;
- зграда 1 намена на зграда В4-10 влез 1 кат К6 број
19 намена на посебен дел ПП со внатрешна површина
143 м2.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија и Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, во рок од три дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-12961/1
30 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4370.
Врз основа на член 33 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за
2020 година („Службен весник на Република Северна
Македонија” бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 декември
2020 година, донесе

30 декември 2020

Бр. 316 - Стр. 29

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДОМОВИ ЗА
СТАРИ ЛИЦА ЗА 2020 ГОДИНА
I. Во Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за
стари лица за 2020 година, вкупните средства потребни
за извршување на оваа програма во целина и изворот
на средствата („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.277/19), во делот I во ставот 2 во воведната реченица износот „13.500.000,00“ се заменува
со износот „12.993.500,00“.
II.Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна
Македонија“.
Бр. 44-12955/1
30 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4371.
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за
2020 година („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 декември
2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 2020 ГОДИНА
I. Во Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2020 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 277/19), во дел I во ставот 3 износот „105.000.000“
се заменува со износот „82.569.000“.
II. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна
Македонија“.
Бр. 44-12957/1
30 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4372.
Врз основа на член 9 алинеја 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 302/20 и
311/20) и член 35 од Законот за извршување на Буџетот
на Република Северна Македонија за 2020 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 декември 2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 2020
ГОДИНА
I. Во Програмата за остварувањето на социјалната
заштита за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19), делот IV, се менува и гласи:
„IV. Средства за остварување на социјална заштита
Средствата за остварување на Програмата за социјална заштита за 2020 година во Буџетот за 2020, на
Раздел 150.01 предвидени се следниве буџетски потпрограми:
1. Потпрограма 40 – Центри за социјална работа и
Завод за социјални дејности. Во 2020 година на оваа
потпрограма, се предвидени буџетски средства во износ од 562.835.000 денари средства од основен буџет,
средства од основен буџет (приходи) во износ од
1.385.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 787.000 денари и средства од донации во износ од 390.000 денари.
2. Потпрограма 41 – Дневни центри и прифатилишта за вонинституционална социјална заштита. Во Буџетот за 2020 година, на оваа потпрограма се планирани
83.024.350 денари средства од основен буџет, средства
од основен буџет (приходи) во износ од 350.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 387.000 денари и средства од донации во износ
од 150.000 денари.
3. Потпрограма 42–Установи за институционална
социјална заштита. Во Буџетот за 2020 година на оваа
потпрограма се планирани 241.053.650 денари средства
од основен буџет, средства од основен буџет (приходи)
во износ од 13.680.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 2.646.000 денари и
средства од донации во износ од 2.590.000 денари.
4. Потпрограма 4А – Изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита. Во Буџетот
за 2020 година на оваа потпрограма се планирани
12.993.500 денари средства од основен буџет.

Стр. 30 - Бр. 316

5. Потпрограма 46 – Деинституционализација и социјални услуги. Во Буџетот за 2020 година на оваа потпрограма се планирани средства во износ од
226.808.000 денари средства од основен буџет.
6. Потпрограма 47 – Подобрување на социјалните
услуги. Во Буџетот за 2020 година на оваа потпрограма
се планирани средства во износ од 338.901.000 денари,
за финансирање на активностите предвидени со Проектот за подобрување на социјалните услуги, со средства
од заем со Светска банка.
7. Потпрограма 50 – Надоместоци за социјална заштита. Во Буџетот за 2020 година на оваа потпрограма
се планирани 6.404.111.500 денари и тоа,
- на ставка 471 - 5.749.000.000 денари за социјални
надоместоци, кои ќе се распоредат за:
- гарантирана минимална помош (домаќинство
кое е материјално необезбедено и нема во сопственост
имот и имотни права од кои може да се издржува);
- надоместок заради попреченост (заради поттикнување на социјална вклучување и еднакви можности
на лице со тешка или длабока интелектуална попреченост, со најтешка телесна попреченост, потполно слепо
лице и потполно глуво лице, со навршени 26 години
возраст, најдоцна до 65-годишна возраст, а се користи
без оглед на старосната возраст на корисникот);
- надоместок за помош и нега од друго лице (за
лице со навршени 26 години возраст, со умерена, тешка или длабока интелектуална попреченост, лице со потешка и најтешка телесна попреченост, потполно слепо
лице, како и лице со трајни промени во здравствената
состојба, на кое му е неопходна помош и нега од друго
лице заради тоа што не може само да ги врши основните
активности од секојдневниот живот доколку ова право
не може да го оствари врз основа на други прописи);
- надоместок на плата за скратено работно време
(поради нега на детето со попреченост и најтешки облици на хронични заболувања, утврдено со Законот за
работните односи, кое право родителот го остварува во
центарот за социјална заштита, без оглед на возраста
на детето);
- додаток за домување (за материјално и станбено
необезбедени лица кои до 18-годишна возраст имало
статус на дете без родители и без родителска грижа,
односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна возраст);
- траен надоместок (за згрижувач кој згрижувал
лице во своето семејство и родител кој се грижел за детето со попреченост);
- еднократна парична помош (на лице или на семејство кое се нашло во состојба на социјален ризик,
како и на лице и семејство заради претрпена природна
непогода или епидемија и подолго лекување во здравствена установа на член на семејството);
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- право на здравствена заштита (корисник на гарантирана минимална помош, кое е лице неспособно за
работа; корисник на надоместок заради попреченост;
корисник на надоместок за помош и нега од друго
лице; лице со статус на признаен бегалец и лице под
супсидијарна заштита; корисници на вон-семејна заштита; лице-жртва на семејно насилство за кое се презема мерка на заштита согласно со прописите од областа
за превенција, спречување и заштита од семејно насилство и лице-жртва на трговија со луѓе, само доколку не
можат да се стекнат со осигурување по друг основ);
- право на надоместок за трошоци за сместување
и надоместок за згрижување на сместеното лице во
згрижувачко семејство ќе се исплатува на семејствата
кои во семејството ќе згрижат лице, корисник на социјална заштита;
- сместување во ученички домови или други установи на деца без родители и родителска грижа до
оспособувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна
до завршувањето на средното образование, ако не постојат можности згрижувањето и воспитанието да се обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални проблеми
(занемарено, злоставувано и социјално необезбедено
дете) и дете со нарушено поведение, а за кои центарот ќе
оцени дека установата може да обезбеди чување, воспитување, образование и нормален развиток на детето;
- парична помош за социјална сигурност за старите лица (над 65-годишна возраст, кое има постојано
место на живеење во Република Северна Македонија
во последните 15 години пред поднесување на барањето и доколку лицето и неговиот брачен другар или лицето со кое живее во вонбрачна заедница нема/ат во
сопственост имот и имотни права од кои може да се издржува, не е корисник на пензија од Република Северна Македонија или вид на исплата по основ на старост,
инвалидност или доживување од друга држава и не остварило приходи по сите основи во последните три месеци пред поднесување на барањето).
- на ставка 433 - 120.000.000 денари трансфери до
Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, и
- на ставка 464 – 535.111.500 денари за разни трансфери.
8. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инвалиди од војната. Во Буџетот за 2020 година на оваа
потпрограма се планирани 60.500.000 денари.
9. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бегалци и азиланти. Во Буџетот за 2020 година на оваа
потпрограма се планирани вкупно 10.400.000 денари
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средства од основен буџет наменети за исплата на права за лицата со признат статус на бегалец, лицата под
супсидијарна заштита и баратели на азил, надоместок
на правата за внатрешно раселените лица и лица вратени по основа на договорите за реадмисија.
10. Потпрограма П1 – Мерки за справување со Ко-

,,Средствата за остварување на Програмата за развој на заштитата на децата за 2020 година во Буџетот
за 2020, на Раздел 150.01, предвидени се следните буџетски потпрограми:
1. Потпрограма 30 – Установи за детска заштита
Во 2020 година на оваа потпрограма се предвидени

вид-19 кризата. Во Буџетот за 2020 година на оваа пот-

буџетски средства во износ од 4.158.000 денари сред-

програма, на ставка 471 се планирани средства во из-

ства од основен буџет и средства од самофинансирачки

нос од 1.002.850.000 денари средства од заем од Свет-

активности во износ од 4.909.000 денари.

ска банка, за гарантирана минимална помош.
Распределбата на финансиските средства наменети
за социјална заштита е направена во согласност со
обезбедените средства во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, со напомена дека во
2020 година ќе се измират и неизмирените обврски по
основа на правата од 2019 година.
II. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна
Македонија“.

2. Потпрограмата 3А – Изградба, опремување и одржување на објектите за детска заштита. Во Буџетот за
2020 година на оваа потпрограма се планирани
82.569.000 денари.
3. Потпрограмата А2 – Пренесување на надлежности на ЕЛС. Во Буџетот за 2020 година на оваа ставка
за пренесување на надлежности на ЕЛС се планирани
2.147.375.000 денари од кои 2.092.505.000 денари се
наменети за блок дотации за детска заштита.
4. Потпрограма 50 – Надоместоци за социјална заштита. Во Буџетот за 2020 година за оваа потпрограма се

Бр. 44-12958/1

Претседател на Владата

30 декември 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

планирани вкупно 1.730.000 денари за реализација на
проектот за користење услуги за одмор и рекреација на
деца од семејства со социјален ризик и деца корисници
на посебен додаток.
5. Потпрограма 52 – Надоместоци за детска заш-

4373.
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за заштита

тита. Во Буџетот за 2020 година за оваа потпрограма се

на децата („Службен весник на Република Македо-

основен буџет наменети за исплата на утврдените па-

нија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,

рични права со Законот за заштита на децата (детски

150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен

додаток, додаток за образование, посебен додаток, ед-

весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19,

нократна парична помош за новороденче, партиципа-

146/19, 275/19 и 311/20) и член 35 од Законот за из-

ција и родителски додаток за дете).

планирани вкупно 4.221.986.000 денари средства од

вршување на Буџетот на Република Северна Македо-

Распределбата на финансиските средства наменети

нија за 2020 година („Службен весник на Република

за заштита на децата е направена во согласност со

Северна Македонија“ бр. 265/19) Владата на Република

обезбедените средства во Буџетот на Република Се-

Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 де-

верна Македонија за 2020 година, со напомена дека во

кември 2020 година, донесе

2020 година ќе се измират и неизмирените обврски по

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ
НА ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА ЗА
2020 ГОДИНА
I. Во Програмата за развој на дејноста за заштитата
на децата за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19) делот III. „Финансирање на заштитата на децата“ се менува и гласи:

основ на остварени права од 2019 година.“
II. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна
Македонија“.
Бр. 44-12960/1

Претседател на Владата

30 декември 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
4374.
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Бр. 20-8788/1
17 декември 2020 година
Скопје

Бр. 316 - Стр. 33

Министер за финансии,
д-р Фатмир Бесими, с.р.

Стр. 34 - Бр. 316
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30 декември 2020

Бр. 316 - Стр. 35
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www.slvesnik.com.mk
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contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29, Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
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